
Technická informácia 
 
 

Capadecor Metallocryl exterior 
Hodvábne matná disperzná farba s metalickým efektom pre vonkajšie použitie 
 

Popis výrobku 
Použitie 
Capadecor Metallocryl exterior je 
hodvábne matná disperzná farba 
s metalickým efektom pre 
vonkajšie použitie. Pre kvalitné, 
odolné nátery štrukturovaných 
podkladov so zvláštnym, 
metalickým efektom. Nevhodné 
pre tepelno isola�né systémy. 
Capadecor Metallocryl exterior by 
mal by� nanášaný na 
štrukturované podklady. U 
hladkých podkladov nie je možné 
docieli� pri nanášaní val�ekom 
jednoliatého náteru, bez zna�enia 
jednotlivých �ahov val�eka. 
 
Vlastnosti 
Riedite�ný vodou 
Šetrný k životnému prostrediu, so 
slabým zápachom 
Metalický efekt 
Odolný vo�i vplyvom poveternosti 
Obsahuje ú�inné zložky proti 
biologickému napadnutiu 
Vysoká ochrana proti zrážkovej 
vode, zodpovedá triede „Nízka 
nasiakavos�“ pod�a DIN EN 1062 
(hodnota w=0,01 kg/m2.h0,5 
Dobré difúzne schopnosti, 
zodpovedá triede „Stredná 
priedyšnos� pre vodné pary“ pod�a 
DIN EN 1062 (hodnota Sd=0,5m) 
 
Pojivo 
Disperzia syntetických živíc 
 
Hustota 
1,15 g/cm3 
 
Lesk 
Hodvábne matný 
 
Farebný odtie� 
Kovovo strieborný. Capadecor 
Metallocryl exterior možno tónova� 
pomocou technológie Color 
Express v širokej škále odtie�ov. 
Pri objednávke aspo� 100L 

v jednom odtieni možno 
materiál doda� natónovaný 
z výroby. 
 
Upozornenie 
Chrá�te pred de�mi. Pri 
zasiahnutiu o�í vymyte 
dostato�ným množstvom 
vody a vyh�adajte lekára. Pri 
pokvapkaní pokožky umyte 
�istou vodou. Pri požití 
vyh�adajte lekára a 
predložte mu technický 
alebo bezpe�nostný list, 
môže dôjs� k narušeniu 
�revnej mikroflóry. 
Nanášajte iba natieraním 
alebo val�ekom. 
Nevylievajte do kanalizácie 
alebo pôdy. 
 
Skladovanie 
V chlade, ale nie na mraze 
 
Likvidácia: 
Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
Zvyšky materiálu: Odpadové 
farby a laky iné ako uvedené 
v 08 01 11 (kod 08 01 12). 
Zne�istené obaly: Plastové 
obaly (kod 15 01 02). 
 
Kód produktu farby a laky 
M-DF02F 
 
Obsah 
Polyakrylátová živica, 
perle�ové pigmenty (Iriodin), 
kremi�itany, voda, 
glykoléter, aditíva, 
konzerva�né prostriedky. 
 

Spracovanie 
Skladba náteru 
Podkladový náter 
materiálom Amphibolin 
v odtieni finálneho náteru. 
Matné farby nie sú vhodné 
ako podkladový náter! 

Dva krycie nátery Capadecor 
Metallocryl exterior neriedené. 
 
Spracovanie 
Capadecor Metallocryl exterior 
pred použitím dôkladne 
premiešajte, a miešanie opakujte 
pravidelne v priebehu práce. 
Materiál sa nanáša štetcom alebo 
val�ekom. Cez oreznuté okraje je 
potrebné nanies� vrstvu rovnakým 
štýlom, ako v ploche. Používajte 
val�eky so stredne dlhým vlasom, 
ktoré nezanechávajú na okrajoch 
pruhy s vä�ším množstvom 
materiálu, napr.  
• Storch 143825 
• Rotaplast 27920 
• Rotaplast 27220 
• Wistoba Goldfaden 
Aby sa docielilo rovnomerného 
povrchu, je potrebné ucelené 
plochy nanáša� naraz, materiál 
rovnomerne nanies� krížovými 
�ahmi, a nakoniec „uhladi�“ �ahy 
val�ekom v jednom smere. 
Na hladkom podklade možno 
docieli� zajímavého vzh�adu, 
pokia� sa materiál po nanesení 
val�ekom krížovo rozotrie oválnym 
štetcom. 
 
 
�ištenie náradia 
Ihne� po použití vodou 
 
Spotreba 
Cca 0,1L na jednu vrstvu na �ahko 
štrukturovanom podklade. Na 
hrubom podklade sa spotreba 
primerane zvyšuje. Skuto�nú 
spotrebu stanovte skúšobným 
náterom. 
 
 
 



 
Najnižšia teplota pre 
spracovanie 
+50C pre materiál, podklad i okolitý 
vzduch. 
 
Doba schnutia 
Pri 200C a 65% relatívnej vlhkosti 
je povrch po 4 – 6 hodinách 
zaschnutý a možno ho pretiera�. 
Nižšie teploty a vyššia vlhkos� 
predlžuje dobu schnutia. 
 
Upozornenie 
Materiál nie je vhodný na 
vodorovné plochy so za�ažením 
vodou. Aby neboli potla�ené 

špecifické vlastnosti 
výrobku, nesmie sa mieša� 
s inými materiálmi. Materiál 
je vybavený aditívami proti 
biologickému napadnutiu. 
Znamená to, že na fasádach 
natretých týmto materiálom 
sa po�as dlhej doby nebudú 
usadzova� riasy, pliesne a 
huby ani v miestach 
s vyššou vlhkos�ou 
 

Vhodné podklady 
a ich príprava 
Podklad musí by� nosný, 
suchý, �istý a bez 
uvo��ujúcich sa sú�astí. 
Prípravu jednotlivých druhov 
podkladu preve�te pod�a 
technickej informácie 
Amphibolin. 
Nevhodné podklady sú 
tepelno izola�né systémy, 
nové plastoelastické nátery 
(CapElast) a drevo. Pre 
nátery kovových fasád 

doporu�ujeme náš lakový 
program. 
 

Inštrukcie 
 
Technické poradenstvo 
V tomto tla�ive nie je možné 
pojednáva� o všetkých 
podkladoch, ktoré sa vyskytujú v 
praxi, a o technických postupoch 
natierania týchto podkladov. Pokia� 
by sa pracovalo s podkladmi, ktoré 
nie sú uvedené v tejto technickej 
informácii, bude nutné previes� 
konzultáciu s nami alebo s našimi 
pracovníkmi služieb zákazníkom. 
Sme ochotní Vám kedyko�vek 
poskytnú� detailné rady k daným 
objektom. 
 
 
Servisné stredisko: 
tel. 00420 387 203 402 
      00421 248 206 112 
fax 00421 248 206 113 
e-mail: info@caparol.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informácia - vydanie: jún 2008 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stup�a techniky a našich skúseností. S oh�adom 
na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívate� nebude zbavený 
svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúša� naše materiály na vlastnú zodpovednos�, �i sú vhodné k 
plánovanému ú�elu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tla�ivo svoju platnos�. 


